
 
PROTOKÓŁ NR 6/11 

 
z posiedzenia 

 Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli 
Rady Powiatu w Otwocku 

w dniu 31 maja 2011 r.  
 
 

Posiedzenie Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli pod 
przewodnictwem Pana Jarosława Kozłowskiego odbyło się w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Otwocku w godzinach 1600 – 1830.  
W spotkaniu udział wzięli członkowie Komisji oraz goście zgodnie z załączonymi listami 
obecności. 
 
Porządek posiedzenia: 
 

1. Informacja Komendanta Powiatowego Policji dot. bezpieczeństwa obywateli. 
2. Zapoznanie się z pismami skierowanymi do Komisji od obywateli i Zarządu 

Powiatu. 
3. Sprawy róŜne. 
4. Odczytanie i ewentualne przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
5. Zakończenie obrad. 

 
Ad. 1  
 Komendant Powiatowy Policji w Otwocku podinsp. Robert śebrowski w marcu br. 
przesłał Przewodniczącemu Komisji Jarosławowi Kozłowskiemu sprawozdanie                     
z działalności Komendy Powiatowej Policji w Otwocku oraz informację o stanie 
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu otwockiego w roku 2010           
(w załączeniu). Członkowie Komisji zapoznali się ze sprawozdaniem. 
 Przewodniczący Komisji zapytał, czy są pytania do Pana Komendanta w zakresie 
sprawozdania. 
 Pan Janusz Goliński zgłosił problem bezpieczeństwa na stacji kolejowej w Świdrze i 
poprosił o monitorowanie tego terenu przez policję. 
 Komendant poinformował, Ŝe w powyŜszej sprawie otrzymał pismo Zarządu 
Powiatu. Pismo zostało skierowane do Naczelnika Wydziału Prewencji i zarejestrowane     
w zeszycie zadań i rejonów zagroŜonych dla policjantów słuŜby patrolowej, którzy będą 
sprawę monitorować. 
 Pani Danuta Leśniewska zapytała, czy komisariaty i posterunki są w poszczególnych 
gminach i czy funkcjonują całodobowo? 
 Komendant odpowiedział, Ŝe w KKP jest dyŜurny i zastępca dyŜurnego całodobowo. 
W Komisariacie w Józefowie i w Karczewie dyŜurny i słuŜby patrolowe działają  
całodobowo. 
W ramach Komisariatu w Józefowie funkcjonuje Posterunek Policji w Wiązownie do godz. 
2200 – 2300. 
W ramach Komisariatu w Karczewie funkcjonują trzy posterunki: w Celestynowie,              
w Kołbieli i w Sobieniach-Jeziorach. Posterunek w Sobieniach-Jeziorach obsługuje równieŜ 
Gminę Osieck. Wszystkie posterunki działają do godz. 2200 – 2300. 
 Pani Danuta Leśniewska zapytała, czy kontrole w poszczególnych gminach 
odbywają się na interwencje, czy np. kaŜdego wieczoru patrol jeździ i obserwuje co się 
dzieje? 

Komendant odpowiedział, Ŝe w posterunkach na zmianie maksymalnie są trzy osoby. 
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Jeden policjant jest na dyŜurze w jednostce, a pozostali do obsługi zdarzeń w terenie. 
Pani Danuta Leśniewska zapytała, czy KPP ma wystarczającą ilość etatów                 

i funduszy? 
Komendant odpowiedział, Ŝe KPP realizuje ustawowe zadania przy stanie 240 

etatów. Wolne etaty są. Osoby, które chcą pełnić słuŜbę w policji mogą składać dokumenty 
w komendach wojewódzkich policji w komórkach naboru, dokumenty moŜna równieŜ 
złoŜyć w kaŜdej komórce kadrowej KPP. Jeśli chodzi o fundusze, problemem jest 
niedoszacowany budŜet na naprawę pojazdów. Przy naprawie samochodów, policji 
pomagają niektóre samorządy.  

Przewodniczący Komisji zapytał, jaka jest średnia płaca brutto policjanta w KPP?          
Komendant odpowiedział, Ŝe nie zna średniej płacy.  
Pan Janusz Goliński w imieniu społeczności sportowej – działaczy i Zarządu OKS 

Strat Otwock złoŜył podziękowania na ręce Komendanta za wzorcową pracę policji                          
w zabezpieczaniu imprez masowych (meczów piłki noŜnej). 

Pan Janusz Budny poinformował, Ŝe 7 sierpnia br. odbywają się w Gliniance 
Powiatowe DoŜynki i poprosił Komendanta o zwiększone siły policji w tym dniu. Mówił 
równieŜ o zakupie trzech urządzeń do znakowania rowerów przez policję dla miast: 
Otwocka, Józefowa i Karczewa. Następnie Pan Janusz Budny podziękował Komendantowi 
za współpracę policji w zabezpieczeniu półmaratonu. Impreza ta odbywa się rokrocznie                
w Wiązownie. 

Przewodniczący zapytał, który z wydziałów KPP jest najliczniejszy jeśli chodzi           
o etaty? 

Komendant odpowiedział, Ŝe najliczniejszym etatowo jest Wydział Prewencji,         
w jego skład wchodzi: zespół dyŜurnych, zespół ochrony, policjanci dzielnicowi, policjanci 
patrolowi i zespół organizacji słuŜby. 

Pan Janusz Budny zapytał, jakie naleŜy spełnić warunki Ŝeby Posterunek                    
w Wiązownie przekształcić w Komisariat? 

Komendant odpowiedział, Ŝe będzie to zaleŜało od rozwoju gminy – ilości 
mieszkańców. Utworzenie komisariatu wiąŜe się z pozyskaniem przynajmniej pięciu etatów. 
Obecnie jest to największy etatowo Posterunek w KPP w Otwocku. 

Przewodniczący Komisji równieŜ złoŜył podziękowania policjantom za ich pracę  na 
ręce Komendanta i podziękował za przybycie. 

Komendant odpowiedział, Ŝe słuŜy pomocą i jest do dyspozycji Komisji. 
 

Ad. 2   
Przewodniczący przedstawił pisma, które wpłynęły do Komisji: 
 

1. Wyciąg Nr 92 z protokołu Nr 25/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku          
w dniu 10 maja 2011 r. dot.: 

− nielegalnie wybudowanej przegrody na kanale wychodzącym z jeziora 
Rokola w Otwocku Wielkim, 

− zainstalowania monitoringu na terenie przystanku PKP Świder, 
− organizacji ruchu drogi powiatowej Karczew-Janów. 
(wyciąg załączeniu). 

2. Pismo S.ORiS.0023.15.2011 z dnia 11.05.2011 r. Wicestarosty do Dyrektora ZDP     
w sprawie przedstawienia organizacji ruchu drogi powiatowej Karczew-Janów        
(w załączeniu). 

3. Pismo S.ORiS.0023.16.2011 z dnia 11.05.2011 r. Wicestarosty do Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego dot. udzielenia informacji w sprawie „nielegalnie” 
wybudowanej przegrody na kanale wychodzącym z jeziora Rokola w Otwocku 
Wielkim (w załączeniu). 
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4. Pismo S.ORiS.0023.16.2011 z dnia 11.05.2011 r. Wicestarosty do Prezydenta Miasta 
Otwocka z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie zainstalowania 
monitoringu na terenie przystanku PKP Świder (w załączeniu). 
 

Ad. 3  
Następne posiedzenie Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli 

odbędzie się 14 czerwca 2011 r. (wtorek) o godz. 1600. 
 

Ad. 4  
Protokół Nr 5/10 z poprzedniego posiedzenia Komisji w dniu 21 kwietnia 2011 r. 

został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 5 
 
Na tym protokół zakończono. 
  
 
            Protokółowała:      Przewodniczący Komisji:         
  
       Jolanta Wyszomirska               Jarosław Kozłowski 
             
 


